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Diplomová práce pana Bc. Raného Bendy je smělý počin v oblasti poznatků o 
lidském mozku, jeho poruchách v důsledku narušení integrity např. kraniocerebrálním 
traumatech, cévní mozkovou příhodou, novotvary apod. Autor předkládané DP se v ní 
vydal na – eufemicky řečeno – u nás téměř „pole neorané“. Všechny pokusy o tyto 
formy péče obvykle ztroskotaly. V tomto kontextu je třeba vidět tento neocenitelný 
pokus pana bakaláře prolomit bariéru a ostych pracovat s uvedenou populací i jednou 
z alternativ skupinové psychoterapie.  
 
Pan Bc. René Benda uchopil svou diplomovou práci formou tradičního schématu, 
zahrnujícího teoreticko-literární úvod (41 str.), empirickou část (58 str.), písemnictví 
(~ 165 titulů), seznamy zkratek, tabulek a grafů a přílohy (4 str.).  
 
V teoretické části DP její autor velmi podrobně a přehledně probírá základní podklady 
pro všechny části řešeného problému, charakteristiku již zmíněných získaných 
poškození mozku, psychosociální konsekvence, jež souvisí i s poruchami kognice, 
postraumatický růst a běžný život po narušeni integrity mozku vůbec. Poté vstupuje 
do kapitoly, kde se soustředil na rehabilitaci uvedených stavů. Vymezuje její cíle, 
multidisciplinaritu, srovnává individuální a skupinovou formu a rozsáhleji se zabývá 
významem psychoterapie či neuropsychoterapie. Zde se zamýšlí např. nad studiemi 
randomizovanými, meta-analýzami a metodami kvalitativního výzkumu. Srovnává 
její účinnost s jinými terapiemi a specificky se věnuje dynamickému přístupu, jímž se 
zabývá ve svém výzkumu. Počty recentní literatury, především zahraniční, jsou hojné 
a jsou správně citovány. Kapitoly jsou smysluplně provázány a jejich logická 
následnost ukazuje na promyšleně zvládnutí literárních podkladů. DP je psána velmi 
kultivovaným jazykem a četl jsem ji s velkým zaujetím. 
 
V části empirické své DP postupuje pan Bc. René Benda systematicky od vymezení 
cíle studie, formulace hypotéz a výzkumných otázek a také řešení etických aspektů 
výzkumu. Následně je popsán projekt, použité metody a jejich charakteristiky, 
demografické parametry sledovaných souborů. Výsledky provedené statistické 
analýzy v kvantitativní části studie jsou uvedeny v tabulkách a též znázorněny 
graficky. Zajímavé je srovnání výsledků vlastní práce a obdobné studie (Piťhová, 
2014), jež použila u stejné populace jiný typ terapie, ale stejné hodnotící nástroje. 
V obsáhlé diskusi pak autor DP podrobně rozebírá svá zjištění v kontextu poznatků 
uvedené literatury, vymezuje též limity svého výzkumu, doplňuje doporučení pro 
aplikaci zkoumaného postupu v praxi a též načrtává možnosti obdobných studií v 
budoucnu. V závěru pak pan Bc. René Benda shrnuje své dílo. 
 
K práci mám dva drobné dotazy: první se týká interpretace výrazného zlepšení 
sledovaných parametrů při prvním měření, tedy po šesti týdnech a nenalezení téhož na 



konci terapie? A bylo by taky zajímavé vědět – ač to bylo zjišťováno jen dotazníkem 
– proč byl téměř stejný počet pacientů/klientů svolných s finanční spoluúčastí na 
terapii jako těch, kteří to odmítli. 
 
Diplomová práce je orientována do klinické praxe a zaměřuje se na jasně definované 
otázky, na které ve svých závěrech podává srozumitelné odpovědi. Pracuje 
se zajímavou problematikou, jež zatím u nás nebyla hlouběji řešena a je určitou 
odvážnou sondou do oblasti aplikace krátkodobé skupinové dynamické psychoterapie 
u jedinců s poškozením mozku různé etiologie. Výsledky jsou dobře podloženy, 
dostatečně a přehledně diskutovány a lze uzavřít, že DP pana Bc. Reného Bendy 
splňuje požadavky, kladené na práce tohoto druhu. Dovoluji si proto navrhnout 
komisi pro obhajoby její hodnocení známkou „výborně“. 
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